
 
 
      
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN SPRINGKUSSEN PLEIN HOUTEN 

 
 
 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden  
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 

overeenkomst, tussen Springkussen Plein Houten, gevestigd te 
3991 ZH Houten (hierna te noemen “Springkussen Plein”) en 
haar opdrachtgever of huurder (hierna te noemen 
“opdrachtgever”), waarop Springkussen Plein deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

2. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene 
voorwaarden gelden niet en worden nadrukkelijk van  de hand 
gewezen. 

3. Met "Springkussen Plein" wordt tevens bedoeld: D-Hits.  

Artikel 2.  Offertes/informatie 

1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven e.d. van 
Springkussen Plein zijn vrijblijvend, tenzij Springkussen Plein 
schriftelijk heeft vermeld dat deze niet vrijblijvend zijn. 

 
Artikel 3. Bestelling (hierna: “de bestelling” of “het  
 gehuurde”) 
1. In geval van mondelinge bestelling, vormen de aflevering, de 

ontvangst en de ter zake opgemaakte factuur voldoende 
bewijs van het bestaan van de overeenkomst. 

2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst, geldt 
een gedeelte van een dag als een gehele dag. 

Artikel 4. Prijzen 

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief door de overheid 
opgelegde heffingen, alsmede exclusief  verzekeringskosten 
alsmede kosten van in te schakelen derden. 

2. Indien voor de bestelling vergunningen nodig zijn, dan dient 
opdrachtgever daar zorg voor te dragen. 

Artikel 5. Levering 

1. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever de 
bestelling zelf bij Springkussen Plein op te halen.  

2. Opdrachtgever is verplicht de bestelling af te nemen op het 
moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter 
beschikking wordt gesteld. De bestelling wordt geacht te zijn 
geleverd en door opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de 
bestelling aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

Artikel 6. Conformiteit  

1. Opdrachtgever is verplicht om elk gebrek aan de bestelling 
direct aan Springkussen Plein te melden.  

 Artikel 7. Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van Springkussen Plein is beperkt tot het 
bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in het desbetreffende 
geval uitkeert.  

2. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat, 
dan is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de 
factuurwaarde met een maximum van € 1.000,-.  

3. Springkussen Plein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
ten aanzien van zowel directe als voor gevolgschade ingevolge 
(het gebruik van) de bestelling.  

4. Opdrachtgever vrijwaart Springkussen Plein terzake voor alle 
aanspraken van derden hoe ook genaamd. 
 

 
 
 

 
Artikel 8. Annulering 
1. Bij slecht weer kan kosteloos geannuleerd worden. Deze 

annulering kan plaatsvinden tot 2 uur voordat het gehuurde 
conform afspraak afgehaald zou gaan worden. Hierna is 
annulering niet meer kosteloos mogelijk en is Springkussen 
Plein gerechtigd de volledige kosten in rekening te brengen. 

 
Artikel 9. Gebruiksinstructie springkussens, stormbanen, glijbanen 
en andere groot opblaasbare artikelen 
1. Indien het gehuurde voorzien is van een gebruikershandleiding 

(springkussens, stormbanen, glijbanen en andere groot 
opblaasbare artikelen), dan dient deze van te voren aandachtig 
doorgelezen te worden, voordat er begonnen wordt met het 
gebruik van het gehuurde. Opdrachtgever is verplicht het 
gehuurde conform deze gebruikershandleiding te gebruiken. 
Opdrachtgever zal handelen naar hetgeen in de 
gebruikershandleiding vermeld staat.  

2. De gebruikershandleiding is als dan een integraal onderdeel 
van de overeenkomst. Door ondertekening van de 
overeenkomst verklaart opdrachtgever een exemplaar van 
deze gebruikershandleiding ontvangen te hebben.   

3. Indien het gehuurde springkussens, stormbanen, glijbanen en 
andere groot opblaasbare artikelen betreft, dan geldt naast het 
bepaalde in de gebruiksinstructie, tevens het gestelde in dit 
artikel onder sub 4, 5, 6 en 7. 

4. Het gebruik van het gehuurde is alleen toegestaan onder 
toezicht van een volwassen persoon.  

5. Het is niet toegestaan op de buitenwanden te klimmen. 
6. Bij een windkracht van meer (hoger) dan 4 Bft, mag het 

gehuurde in verband met de veiligheid niet worden gebruikt en 
niet worden opgeblazen. 

7. Het gehuurde moet altijd deugdelijk worden vastgezet  (met 
 behulp van de touwen die zich aan het gehuurde 
 bevinden). 
 
Artikel 10. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de 

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan 
Springkussen Plein zijn toe te rekenen (zoals een te hoge 
windkracht).  

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere 
verplichtingen van Springkussen Plein opgeschort, zonder dat 
er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 
Artikel 11. Betaling 
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zonder korting 

of verrekening, te geschieden bij het ter beschikking stellen 
van de bestelling. 

2. Indien in afwijking van lid 1 sprake is van een betalingstermijn, 
is opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn in 
verzuim.  

 
Artikel 12. Nadere voorwaarden 
1. Het gehuurde kan alleen op afspraak worden afgehaald en 

worden teruggebracht. Opdrachtgever dient zelf het gehuurde 
bij Springkussen Plein op te halen en op het afgesproken 
tijdstip terug te brengen, tenzij schriftelijk tussen partijen 
anders is overeengekomen.  

2. Opdrachtgever is desgevraagd verplicht, voordat hij het 
gehuurde in ontvangst neemt, aan Springkussen Plein een door 
Springkussen Plein vast te stellen borg te verstrekken.  

3. Opdrachtgever is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen 
van het gehuurde. 

4. Bij eerder retourneren van het gehuurde dan de afgesproken 



huurtermijn is geen restitutie mogelijk. Er is tevens geen 
restitutie mogelijk ten aanzien van niet gebruikte onderdelen 
van het gehuurde, voorzover deze onderdeel zijn van de 
huurprijs van het gehuurde. 

5. Opdrachtgever is tijdens de huurperiode volledig 
verantwoordelijk voor het gehuurde. Opdrachtgever draagt de 
volledige zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 
personen die van het gehuurde gebruik maken en van 
personen die in de directe omgeving zijn van het gehuurde. 
Opdrachtgever dient het gehuurde schoon, onbeschadigd en 
voor zover van toepassing, ingepakt in te leveren. 

6. Aan het gehuurde mogen geen veranderingen worden 
aangebracht. Het gehuurde mag niet worden beplakt of 
worden beschreven.  

7. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle kosten van 
vervanging of reparatie van alle onderdelen van het gehuurde 
die tijdens de huurperiode vermist of vervreemd raken.   

8. Schade ontstaan aan het gehuurde tijdens het transport komt 
voor rekening van opdrachtgever. 

9. Opdrachtgever is verplicht om elke schade en elk gebrek aan 
het gehuurde direct aan Springkussen Plein te melden. Zonder 
toestemming van Springkussen Plein mag opdrachtgever niet 
tot reparatie overgaan. Kosten voor reparatie (als gevolg van 
een onoordeelkundig gebruik, reparaties van derden zonder 

toestemming van Springkussen Plein, of enige andere oorzaak 
die niet als normale slijtage kan worden beschouwd) en/of 
buitensporige schoonmaakkosten worden bij opdrachtgever in 
rekening gebracht, met een  minimum van € 25,00 (excl. BTW) 
per geval. 

10. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Springkussen 
Plein. 
 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op elke overeenkomst tussen Springkussen Plein en 

opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van 

de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en 
Springkussen Plein, in geval de rechtbank bevoegd is, worden 
beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland. Springkussen 
Plein blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor 
de volgens de wet bevoegde rechter.  

 
Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden 
1. Springkussen Plein is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden 
 aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het 
 aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. 

 


